המכללה האקדמית צפת

ZEFAT ACADEMIC COLLEGE

(ע"ר)

מכינות קדם אקדמיות

הוראת עבודה :ייעוץ
מהדורה0 :
נוהל מספר :א'01- 10-
עמוד  0מתוך 3
בתוקף מתאריך:
מאשר הנוהל :ישיבת הנהלה מס'  97מיום 0141/40117

 .1מטרה:
 .1.1תיאור תהליך מימוש הקבלה של המתקבלים ללימודים במכינות השונות.
 .2מסמכים ישימים:
 .2.1נוהל הרשמה מספר .01 – 11
 .3הגדרות:
 3.1תלמיד :מתקבל שעבר תהליך ייעוץ ושיבוץ מקצועות הלימוד במערכת -הלימודים.
 3.2טופס ייעוץ :פלט ממוחשב של שיבוץ מקצועות הלימוד וציונים קודמים.
 3.3תקנון תלמידים – מסמך של המכינה המפרט את נהלי הלימודים וניתן לתלמיד
לחתימה בעת הכנת תכנית הלימודים.
 3.3הודעת קבלה – מסמך המודיע לתלמיד על קבלתו ללימודים( .ראה נוהל הרשמה
וקבלת תלמידים  , 01-11טופס קד"א .)01-11-10
 .3שיטה:
 3.1כל מתקבל יוזמן בהודעת הקבלה לבניית מערכת לימודים( ,ראה סעיף 3.3.3
בנוהל הרשמה וקבלת תלמידים מס' .)01 – 11
 3.2המתקבל יגיע ליועצת המכינה בתאריך שהוזמן בהודעת הקבלה.
 3.3רכזת הרשמה ומלגות במכינה תאמת את ביצוע תשלום הרישום,תלמיד שלא
שילם לא יורשה להכין תכנית לימודים.
 3.3לאחר בניית תכנית הלימודים ,היועצת תפיק טופס ייעוץ בשלושה
עותקים( :קד"א 11 -א' .) 01-11-
 3.3.1עותק אחד יימסר למתקבל.
 3.0.2עותק שני יישמר בתיק הייעוץ.
 .3.0.3עותק שלישי ישמר בתיק אישי.
 3.0יועצת המכינה תקליד במערכת "נובה" של חברת "טלדור" (ראה סעיף 3.2.3
בנוהל קבלת סיוע ומלגות מס'  ) 01-12את טופס הייעוץ
 .0אחריות:
אחריות לביצוע הנוהל חלה על יועצת המכינה.
 .0נספחים:

11 Jerusalem st. P.O.B 160 Zefat 13206 Israel
רח' ירושלים  11ת.ד 161 .צפת 10216
Operator: Tel +972-4-6927777
מרכזיה10-6726666 :
www.zefat.ac.il
דואר אלקטרוניE-mail: info@zefat.ac.il :
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קד"א-10( -א' ) 01-10

תכנית לימודים לשנת
שם משפחה:
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בגרות:
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הערות______________________________________________________________:
הצהרות התלמיד/ה:
א .הנני מתחייב/ת לעמוד בתכנית הלימודים האישית שהורכבה בהנחיית היועצת .כמו כן אני
מתחייב/ת שלא לבצע שינויים אלא באישור היועצת .ידוע לי שעליי ללמוד בהיקף מינימלי של 22
ש"ש (פרט למסלול מדורג)
ב .ידוע לי כי הנהלת המכינה רשאית להפסיק את לימודיי בכלל וכל קורס בפרט במידה ולא אעמוד
בדרישות התכנית ובחובת נוכחות של  01%לפחות.
ג .מאשר לביה"ס למכינות לחייב אותי בשכ"ל בהתאם לרשימת הקורסים בתוספת השינויים
שאבצע בתכנית ובהתאם לתקנון שכר הלימוד שיימסר לידי בתחילת שנה"ל.
ד .ידוע לי כל הקשור בבגרות ,כגון פתיחת תיק נבחן ,הזמנה ותשלומים עבור בחינות ,ההחלטה
הסופית באלו מקצועות ובאיזה היקף יחידות לימוד הינם אחריותי האישית וידוע לי שצוות
המכינות הוא גורם מייעץ בלבד.
ה .תלמידי דו"ש -תנאי מעברא לשנה ב' -מעבר של  8יח"ל בגרות.
ו .ויתור סודיות :אני מאשר/ת לצוות המכינות לקבל את ציוני הבגרות שלי לצורך שימוש משרדי
ועריכת סטטסטיקות.
הצהרת היועצת :תכנית לימודים זאת נקבעה עפ"י צרכי השלמת/שיפור תעודת הבגרות של התלמיד/ה
ושאיפותיו/ה העתידיות ,בהסתמך על הנתונים שנמסרו.
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מימ"ד
חתימת היועצת:

חתימת הסטודנט/ית:

תאריך:
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מהדורה

תאריך ביצוע העדכון

סעיף/ים מושפע/ים

10

4202.105

524

10

4202.105

טופס נלווה "תכנית
לימודים" סעיף ה

תיאור העדכון
שם המערכת" :נובה"
שם החברה המפעילה:
"טלדור"
הוספת סעיף ה להסבר
על תנאי מעבר
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